
Czytam, bo…lubię! 

W tym tygodniu książki poleca Natalia P. z klasy IIb gimnazjum. 

 

 

Dwie kobiety, dwie walki o wolność, jedna niezwykła przyjaźń… 

Sarah Grimké jest córką sędziego sądu najwyższego Karoliny 
Południowej, plantatora zaliczanego do elity Charlestone. Nie potrafi się 

jednak podporządkować obowiązującym w jej świecie konwenansom. 
Marzy o tym, żeby studiować i zostać pierwszą kobietą prawnikiem. Na 
swoje jedenaste urodziny dostaje niecodzienny prezent – wyciągniętą z 

czworaków i obwiązaną lawendowymi wstążkami czarnoskórą Hetty, 
zwaną Szelmą. To kolejny "obyczaj", którego Sarah nie potrafi 

zaakceptować, bo drugiego nie można przecież "posiadać"… To dopiero 
początek jej problemów. 

Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami wspaniała powieść, która 
prowadzi nas do korzeni stanów południowych Ameryki. Niezwykła 

pochwała siły przyjaźni i siostrzanej miłości ponad podziałami. 
Świadectwo walki o wolność i prawo do głosu. Od czasów "Przeminęło z 

wiatrem" nie było takiej opowieści!  

 

 

Hazel choruje na raka i mimo cudownej terapii dającej perspektywę kilku 
lat więcej, wydaje się, że ostatni rozdział jej życia został spisany już 
podczas stawiania diagnozy. Lecz gdy na spotkaniu grupy wsparcia 

bohaterka powieści poznaje niezwykłego młodzieńca Augustusa 
Watersa, następuje nagły zwrot akcji i okazuje się, że jej historia być 

może zostanie napisana całkowicie na nowo.  
 

Wnikliwa, odważna, humorystyczna i ostra książka to najambitniejsza i 
najbardziej wzruszająca powieść Johna Greena, zdobywcy wielu nagród 
literackich. Autor w błyskotliwy sposób zgłębia ekscytującą, zabawną, a 

równocześnie tragiczną kwestię życia i miłości. 

 

 

 

 

 

 

Quentin Jacobsen - dla przyjaciół Q - ma osiemnaście lat i od zawsze jest 
zakochany we wspaniałej koleżance, zbuntowanej Margo Roth 

Spiegelman. W dzieciństwie przeżyli razem coś niesamowitego, teraz 
chodzą do tego samego liceum. Pewnego wieczoru w przewidywalne, 

nudne życie chłopaka wkracza Margo w stroju nindży i wciąga go w niezły 
bałagan. Po czym znika. Quentin wyrusza na poszukiwanie dziewczyny, 

która go fascynuje, idąc tropem skomplikowanych wskazówek, które 
zostawiła tylko dla niego. Żeby ją odnaleźć, musi przemierzyć setki 

kilometrów w USA. Po drodze przekonuje się na własnej skórze, że ludzie 
są w rzeczywistości zupełnie inni, niż sądzimy. Czy dowie się, kogo szuka 

i kim naprawdę jest Margo? 

 



 

 

Colin Singleton gustuje wyłącznie w dziewczętach o imieniu Katherine. A 
te zawsze go rzucają. Gwoli ścisłości, stało się tak już dziewiętnaście 

razy. Ten uwielbiający anagramy, zmęczony życiem cudowny dzieciak 
wyrusza w podróż po Ameryce ze swoim najlepszym przyjacielem 

Hassanem, wielbicielem reality show Sędzia Judy. Chłopcy mają w 
kieszeni dziesięć tysięcy dolarów, goni ich krwiożercza dzika świnia, ale 

za to nie towarzyszy im ani jedna Katherine. Colin rozpoczyna pracę nad 
Teorematem o Zasadzie Przewidywalności Katherine, za pomocą którego 

ma nadzieję przepowiedzieć przyszłość każdego związku, pomścić 
Porzuconych tego świata i w końcu zdobyć tę jedyną. 

Miłość, przyjaźń oraz martwy austro-węgierski arcyksiążę składają się na 
prawdziwie wybuchową mieszankę w tej przezabawnej, wielowarstwowej 

powieści o poszukiwaniu samego siebie. 

 

 

 

 

 

 

Powieść o wrażliwych i zbuntowanych młodych ludziach szukających 

wrażeń i odpowiedzi na dręczące ich pytania: o przyjaźń na całe życie i 

miłość, która zmienia cały dotychczasowy świat. Niezapomniana 

historia Milesa, który zakochał się bez pamięci w szalonej Alasce i 

dzięki której odnalazł wielkie Być Może, czyli najbardziej prawdziwe i 

najbardziej intensywne doświadczenie rzeczywistości. 


